
Gặp gỡ Thầy, Cô và bạn bè trên đất Mỹ và Canada 
(Ghi chép về chuyến đi thăm Hoa Kỳ và Canada : 21/9 - 8/11/2017) 

 Chi Minh (BTX 1973) 

 

I - Một số hình ảnh về cuộc họp mặt THĐ-BTX hôm 24/9/2017 

tại nhà chị Xuân Ninh (Wesminster, CA) 
 

   

   

 

II - Trích từ Facebook 
 

Chi Minh Btx 29 Tháng 9 2017 (28/9, giờ CA) 

 

CM đã gặp Mỹ Dung hôm 24/9. Ngày hôm nay, CM và Ngoc Tinh Nguyen đã gặp nhau. 

Thân chúc các bạn BTX 66-73 luôn vui tươi. 

 
 

Westminster, CA, 24/9/2017 

 

Garden Grove, CA, 28/9/2017 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/chiminh.btx/posts/1088330447936870


Chi Minh Btx cùng với Cam Tu Dang và 2 người khác. 

3 Tháng 10 2017 (2/10, giờ CA) 

 

Hôm nay, cùng với Cam Tu Dang, Mỹ Dung, Chị Nhuong Nghiem, Thanh Giang, anh chị 

Khang Do đã đến thăm cô Tôn nữ Cẩm Quỳ. Đây là một nguyện vọng mà CM đã đạt được 

trong chuyến du lịch đầu tiên tại California. CM rất vui mừng và cảm động khi gặp được Cô 

giáo dạy môn hội họa mà CM rất kính yêu, Cô giáo xinh đẹp và tài năng của BTX chúng ta. 

Cô ơi ! Em muốn nói với Cô là chúng em được vinh dự là học trò của Cô, hạnh phúc một thời 

niên thiếu rất đẹp dưới mái trường BTX. 

 

  

 

 

Chi Minh Btx đang ở cùng với Anh Thi Kim Nguyen. 

8 Tháng 10 2017 (7/10, giờ Montreal)·  

Ngày đầu tiên đến Montreal, gió thu se se lạnh, những con đường lá phong đang đổi màu rất 

đẹp! Thành phố nói tiếng Pháp với nhiều nhà kiến trúc cổ thật đẹp! Được Tho Ng giới thiệu, 

CM đã đến thăm thắng cảnh nổi tiếng nơi này là núi Mont Royal.  

Cuối ngày CM gặp Anh Thi Kim Nguyen tại nhà Thọ Thủy rất vui . Gởi đến các bạn những 

tấm hình đẹp nha, chúc các bạn vui vẻ . 

 

 
  

 

 

 

Từ trái qua phải : Thầy Nguyễn Hữu Cầu (cựu 

giáo sư BTX), anh Lĩnh, anh N.T. Soạn  (THĐ 

66), Thầy Trương Văn Hoàn (cựu hiệu trưởng 

THĐ) 



Chi Minh Btx 

9 Tháng 10 2017 (8/10, giờ Montreal) ·  

 

Nguyện vọng thứ hai là CM đã gặp được Thầy Nguyễn Hữu Cầu, giáo sư Pháp văn mà các bạn 

ban C rất quý mến. CM được Thầy Cô (cô Năng Cứu) dẫn đi thăm nhà thờ Notre Dame, Old 

Montreal (phố cồ) và Old Port (bến cảng xưa). CM gởi đến các bạn những hình ảnh đặc biệt 

và những cảnh đẹp mùa thu của Montreal . 

 

   

 

Chi Minh Btx 

13 Tháng 10 2017 (12/10 giờ Ottawa)·  

 

Sáng nay, ở Ottawa CM đã đến thăm Cô Hiệu Trưởng Trần thị Phương Thu. Ngôi nhà xinh 

xinh với cây táo sai quả, những bức tranh thêu mũi chữ thập thật đẹp và cuộc gặp gỡ tuy ngắn 

ngủi nhưng rất thân thương giữa Cô và học trò BTX Thiên Hương( 62-69 ), Thanh Giang (63-

70), Chi Minh (66-73). Cô nhờ CM chuyển lời thăm hỏi của Cô đến toàn thể các chị các bạn 

trong báo Hoa Tâm. CM gởi đến các bạn vài tấm hình đặc biệt hôm nay nha. Chúc các chị và 

các bạn BTX vui vẻ. 

 

   

 

Chi Minh Btx đang ở cùng với Dtrang Do. 

18 Tháng 10 2017 (17/10, giờ Washington DC) 

 

Hôm nay, CM đã đến viếng thăm Cô hiệu trưởng Đinh Thị Lệ Minh tại nhà riêng ở Maryland 

(bên cạnh thủ đô nước Mỹ). CM gởi đến các chị và các bạn BTX những hình ảnh đẹp về Cô 

hiệu trưởng đáng kính của chúng ta. Đây là một nguyện vọng mà CM đã đạt được trong chuyến 

du lịch nước Mỹ lần này.Thân chúc các chị và các bạn vui vẻ và an lành. 

 

https://www.facebook.com/chiminh.btx/posts/1095826337187281


   

Chi Minh Btx cùng với Nhuong Nghiem và Thuy Bichphan. 

23 Tháng 10 2017 (22/10, giờ CA) ·  

 

Một may mắn bất ngờ, CM thăm được thầy Võ văn Điểm giáo sư dạy môn triết và công dân 

của trường BTX. CM gởi đến các chị , các bạn vài hình ảnh hôm nay ở California và để nhớ 

lại Thầy với giọng nói trầm ấm rất truyền cảm . 

   

Chi Minh Btx 

24 Tháng 10 2017 (23/10, giờ WA)·  

 

CM tưởng khi rời Canada là không còn thấy mùa thu nơi nào đẹp hơn nữa! Không ngờ vừa đến 

Seattle, một thành phố ở Mỹ đẹp với mùa thu rực rỡ! Từ phi trường, cô bạn đã chở cho xem 

những cảnh đẹp của Seattle trước khi về nhà. Thích quá các bạn ơi! Gởi liền cho các bạn xem 

nè!   

 

  
 
 

https://www.facebook.com/chiminh.btx/posts/1106049219498326
https://www.facebook.com/chiminh.btx/posts/1106646332771948


Chi Minh Btx 

25 Tháng 10 2017 (24/10, giờ WA)·  

 

Cuộc hội ngộ với Cô Thu Tâm thật cảm động. Thầy đã lái xe 7 tiếng từ Kamloops - Canada 

sang Seattle để cho cô trò gặp nhau. Suốt ngày được rong chơi trong thành phố xinh đẹp, cùng 

Cô giáo chụp hình, nhắc lại bao kỷ niệm. Cô vẫn như xưa, vẫn trẻ trung, xinh đẹp, vui vẻ, linh 

hoạt và giàu tình cảm như Cô Thu Tâm mà nhiều thời học sinh BTX hằng thương mến. CM 

gởi đến các chị và các bạn BTX những tấm hình mới nhất hôm nay. Chúc các chị và các bạn 

vui vẻ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi Minh Btx đang ở cùng với Tuyet Lam. 

26 Tháng 10 2017 (25/10, giờ WA)·  

 

Seattle đẹp quá! Thêm một ngày được đi chơi với Cô Thu Tâm sang đảo Sequim, mùa thu nơi 

đây quá tuyệt. Không thể không khoe với các bạn cảnh đẹp làm rung động lòng người! 

Và cuối ngày, bất ngờ gặp chị Tuyet Lam, cũng là học trò của cô Thu Tâm. Sao những học trò 

BTX gặp cô giáo mừng đến như vậy? Sao những người Dalat quá thân thương? CM cảm ơn 

trời đã ban cho cuộc hội ngộ đặc biệt này. Cảm ơn những người bạn tốt - anh Chính và Ngọc 

Trâm (trường Thăng Long năm xưa). Những ngày ở Seattle thật ấn tượng. 

 
� 

 

 

https://www.facebook.com/chiminh.btx/posts/1107608772675704
https://www.facebook.com/chiminh.btx/posts/1108479089255339


   
 

 

 

 

 

Chi Minh Btx 
5 Tháng 11 2017 (4/11, giờ CA)·  

 

Được sự yêu thương các chị BTX ở San Jose, các chị tổ chức họp mặt và CM đã gặp thăm cô 

Nguyễn thị Quảng và cô Lê thị Bạch Yến. Thật là may mắn quá! Đây là nguyện vọng cuối 

cùng mà CM đã đạt được. Nhìn nụ cười thật tươi của hai cô, nhìn bàn tiệc nhiều món ăn ngon, 

nhìn tô mì quảng thơm lừng, những đĩa trái cây ngọt ngào ... Chị Thắng Lợi, chị Bích Liên, chị 

Huệ Thu và chủ nhà - chị Lê thị Hoa, tổ chức thật chu đáo, thật ấm cúng! Các anh, các chị hát 

rất hay ... CM cảm ơn các anh THĐ, các chị BTX đã cho CM dự một buổi tiệc thật vui và đầy 

tình cảm này! CM gởi đến quý Thầy Cô, các chị và các bạn những hình ảnh đẹp hôm nay 

4/11/2017. 

 

 

 

https://www.facebook.com/chiminh.btx?fref=nf
https://www.facebook.com/chiminh.btx?fref=nf
https://www.facebook.com/chiminh.btx/posts/1116465211790060


  

  

 Đà Lạt ngày 25/5/2018 

 Chi Minh (BTX 1973) 


